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Chính phủ 

 

Bến Tre, ngày       tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ 
xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn 

nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 
mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy 

ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ hướng dẫn của 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hướng dẫn cho các ngành, địa 
phương nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết 

quả xây dựng nông thôn mới (sau đây gọi tắt là NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu 
mẫu các cấp.  

2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia phản biện, góp ý 
kết quả thực hiện xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông 
thôn mới tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, thẩm định, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận xã đạt 
chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, 
công nhận và thu hồi quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt 

chuẩn NTM nâng cao. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn 
NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; thời gian hoàn thành và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11 năm 2022. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành có liên quan 
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tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nội dung tổ chức Lễ công bố 
huyện đạt chuẩn NTM; huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (được quy định tại khoản 

2 Điều 6 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ). 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Văn 

phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (Cổng Thông tin điện 
tử nông thôn mới tỉnh) thực hiện công bố huyện đủ điều kiện đề nghị xét, công 

nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao (theo quy định tại khoản 3 Điều 13 
Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ); tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân gửi Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn để bổ sung hoàn thiện báo cáo về kết quả thẩm tra hồ sơ và 

mức độ đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao đối với từng huyện.  

6. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tích cực 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên 
quan thực hiện tốt các nội dung tại Công văn này. 

7. Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các địa 

phương hoàn thành hồ sơ, thẩm định, công nhận các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã, 
huyện NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng chuyên môn 
trực thuộc và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

xét, công nhận, công bố và thu hồi xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận và thu hồi 

huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao đúng quy định tại Quyết 
định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

9. Đối với Mô hình ấp thông minh, Mô hình xã thông minh: Địa phương có 
Mô hình ấp thông minh, Mô hình xã thông minh khi được các sở, ban, ngành tỉnh 

có liên quan thẩm định đạt theo yêu cầu tại Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 
12 tháng 9 năm 2022 về việc ban hành Quy định Mô hình ấp thông minh, Mô hình 
xã thông minh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 không tổ chức Lễ công bố.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt 
nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: (kèm Quyết định 18/2022/QĐ-TTg) 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KT, TH; 
- Lưu: VT, NXV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Cảnh 
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